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Anmeldt af Bo Petersen
Lad det være sagt med det samme;
denne bog er det tætteste man kommer på en bibel, hvis man interesserer sig for siberian huskyens historie og udvikling i Norden.
Maria Karlsson og Nils Hjelm, der
begge er særdeles erfarne og vidende
inden for den svenske huskyverden,
har i denne meget ambitiøse bog
forsøgt at skildre både racens og den
tilhørende slædehundesports udvikling i Norden med udgangspunkt i
Sverige samt at fortælle læseren den
gode historie om racens tilblivelse og
indtog i den vestlige verden.
Det er således en stor mundfuld,
forfatterne har givet sig i kast med,
og med sine 168 sider bliver det da
også en koncentreret affære.
Men projektet er i det store og hele
lykkedes rigtig godt, og forfatterne
har lagt en stor portion grundighed i
de fleste af bogens afsnit.
Bogen begynder med den legendariske historie om serumtransporten til
Nome, der har betydet så meget for
kendskabet til og udbredelsen af
racen. Herefter følger afsnit om nord-
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manden Leonhard Seppala – racens
helt store pionér – samt slædehundeudviklingen i Alaska.
Bogen fortsætter med Earl og Natalie
Norris' Kennel Anadyr og racens
fortsatte udvikling i Amerika. Vi får
en god beskrivelse af alle de store
husky-pionérer som fx. Lombard,
Belford, Demidoff, Willet, Wheeler
med flere. Der er udover beskrivelser
af de berømte kenneler også stamtavler på de vigtigste hunde samt masser
af gode sort-hvide billeder.
Herefter beskrives racestandardens
udvikling fra 1930 til i dag og fortsætter efter de første 47 siders grundige beskrivelse af racens tilblivelse
med siberian huskyens indtog og
udvikling i Norden.
Efter en lille generel beretning om
slædehundekørslens historie og tradi-
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tioner i norden følger beskrivelsen af
de nordiske lande. Der lægges ud
med Norge, og Karsten Grønås,
Kennel Vargavass, tildeles hele fem
sider. Herefter Finland med tre sider
specielt om Reijo Jääskeläinen, Kennel Polar Speed, hvorefter turen er
kommet til Danmark.
Her er det så, at bogen efter min
mening falder noget igennem. Selvfølgelig gør det alene af patriotiske
grunde lidt ondt, at vi kun får tildelt
to sider. Det er dog mest manglen på
den grundighed, som i øvrigt kendetegner bogen, der springer i øjnene.
Det meste af afsnittet går med at
forklare, at vi i Danmark på grund af
de strenge indførelseskrav til det
øvrige Norden først i de seneste år er
begyndt at konkurrere med de andre
nordiske lande. Det nævnes, at vi
tidligere tog til Mellemeuropa og
kørte – “...ofta med bra resultat”!
Herudover nævnes det, at vi i Danmark har nogle ekstra krav – i forhold til det øvrige norden – omkring
avlsgodkendelse. Dvs. 2. præmie ved
udstilling eller avlsgodkendelsesarrangementer,
øjenundersøgelse
samt hofteledsfotografering.
Forfatterne går ikke ind i en diskussion af disse forhold, hvilket, jeg
mener, er lidt ærgeligt.
Der er fine billeder af den første
husky i Danmark – Allerellie's Candy, importeret af Margrethe Westring
i 1968 – af Jan Erik Bauer Pedersen
som vinder af C-klassen i Nordic
Open 2001, af Marianne Seeberg,
Nordic Open 2000 samt af Holger
Clausen på “barmarksträning”.
De mangler simpelthen en ordentlig
beskrivelse af, at vi i Danmark arran-
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gerer vognløb på et ret seriøst niveau,
og at vi faktisk på den baggrund har
været i stand til at blande os i verdenseliten på sprintdistancerne på
sne!!!
Ligeledes mangler en beskrivelse af
det store avlsarbejde, der ligger til
grund for den generelt høje standard,
som de seriøse løbskenneler i Danmark, faktisk besidder. Og hvad med
blandt andre Birthe og Gert Kronholms Kennel Ateb eller Nina og
Sven Plesner? for nu at nævne nogle
af dem, der i de seneste år har sat
deres præg på både Nordic Open og
mange andre nordiske og internationale slædehundekonkurrencer.
Afsnittet om Danmark kan således
gøres meget bedre og burde i grundighed og engagement ligge på linie
med Norge og Finland.

Foto fra bogen:
Nils Hjelm lige før mål i Nordic Open
1999.
Foto: Magnus Eriksson

Efter beskrivelsen af de øvrige nordiske lande følger nu afsnittet om
Sverige. Da Maria Karlsson og Nils
Hjelm er svenskere, og bogen er
svensk, er det naturligt, at dette er
bogens største og bedst bearbejdede

afsnit. Og det er – også for en danBogen slutter af med en oversigt over
sker – meget spændende at læse om
samtlige svenske siberian huskysiberian huskyens udvikling i Sverikenneler gennem tiderne og resultatge, om de personer der af kærlighed
lister fra blandt andet Nordic Open
til racen arbejdede stenhårdt med
1998-2001.
organiseringen af slædehundekonkurrencer i nome-stil samt om Svensk
På trods af mit forbehold over for
Siberian Huskyklubs tilblivelse, storafsnittet om Danmark, mener jeg
hed og fald. Undervejs støder vi på
absolut, at bogen er særdeles anbefamange kendte navne fra den svenske
lelsesværdig. Den er velskrevet i et
og internationale huskyverden og
levende og engageret sprog og kom“greven” Ingvar de Forest, Kennel
mer meget fint rundt om det omSnowtrail, århundrefangsrige emne. Bogen
des siberian huskytager sit udgangspunkt
opdrætter i Sverige,
i brugshunden siberian
tildeles ligesom Karhusky, hvilket foresten Grønås fem sider.
kommer ganske naturOgså Egil Ellis, der
ligt, da forfatterne
benævnes “i dag
begge dyrker slædevärldens
främste
hundesport. Udstillinslädhundsförare” får
ger nævnes således
et særligt afsnit.
kun sporadisk.
Herefter kommer en
Bogen er et must for
beskrivelse af ti svenalle, der interesserer
ske kenneler med
sig for slædehundestamtavler for deres
sport i Norden og for
vigtigste hunde. Disse
racens historie.
kennelbeskrivelser er
god læsning, både hvis
Bogen udgives ikke i
Forfatter Maria Karlsson
man overvejer at imDanmark
men kan
Foto: Måna Granström
portere, men også når
bestilles hos Holger
man kigger stamtavler på danske
Clausen, der har fået en god aftale i
hunde. Mange af disse kenneler har
hus med forlaget.
nemlig sat sit præg på racens udvikling i Danmark.
Ved en samlet bestilling på minimum
10 bøger kan bogen købes for 250 kr.
Bogens sidste del er en beskrivelse af
inkl. forsendelse mod normalt 298 kr.
Tjukti-stammen fra det nordøstlige
Bestilling af bogen sker ved indbetaSibirien, der gennem tusinder af år
ling til Holger Clausen på bankkonto:
har fremavlet en hunderace, der
NORDEA 2450 - 8473623901
skulle vise sig at være den hurtigste,
smukkeste og mest omgængelige
HUSK: At skrive tydelig navn og
polare slædehund – siberian husky.
adresse på indbetalingsblanketten.
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